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Dedicatória

 Esse livro dedico a todos amantes da poesia romântica e a todos que aprecia e ama a arte poética.
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Sobre o autor

 Edileusa Lima poetisa baiana , apaixonada pela

arte de escrever , suas principais obras de estilo

romântico são inspiradas no amor , para a poetisa a

arte de amar é a mais importante que existe entre

seres humanos, o amor sempre vence as batalhas, 

o amor não se baseia apenas naquilo que muitas

pessoas pensam, é algo mais complexo e profundo

que nasce no coração mas irradia o mundo inteiro a

sua volta de uma forma positiva,  sem pensar no

próprio ego, sem interesses próprios,  o amor é

algo concreto que pensa no bem do outro , e esse

amor vai além da vida.

Página 4/15



Antologia de Edileusa lima

 resumo

Alma gêmea 

O Amor está no ar 

De Coração pra Coração 

Amor verdadeiro 

Poema amor verdadeiro parte 2.

Para sempre vou te amar

Voe nas asas da liberdade 

Para se compreender a vida

Saudade.

Página 5/15



Antologia de Edileusa lima

 Alma gêmea 

Somos assim um para o outro  

Dois amantes , dois irmãos  

Sonho livre , inseparável  

Coração a Coração  

E quando te vejo o corpo queima 

Es minha canção,  meu poema  

Sonho de amor encantado  

Coração apaixonado não cansa de te amar. 

Es a saudade que ficou  

Es único e verdadeiro amor 

Alma gêmea que nem mesmo o  

Tempo é capaz de apagar  

Uma conexão tão profunda  

Que é eterna e é pra sempre  

Assim é a conexão do verdadeiro amor 

Que existe entre a gente.  
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 O Amor está no ar 

O amor estar no ar 

Na magia de um olhar  

Na poesia e na canção  

Es a minha inspiração  

Luz que brilha no horizonte  

A onde você se esconde? 

Onde está o brilho do teu olhar? 

E o sorriso mais lindo que eu conheci  

Porque foges de mim  

É um silêncio profundo  

Que invade o meu ser  

Eu me afogo nas águas desse oceano  

Entre as noites escuras  

E as folhas tenras que cai no chão  

A chuva molha os meus cabelos  

E passeio entre as folhas secas que caíram no chão.  

Vendo os pássaros cantar nas árvores  

Verdes da floresta da minha imaginação  

E o silêncio impera , sem a tua voz,  sem o teu cheiro.  

Sozinha aqui mais uma vez pensando em ti  

Passo a noite sem dormir,  

Mas a minha energia busca a sua  

E a vida continua  

Somos separados pelo destino 

E presos numa conexão  

Que uniram nossos olhares  

De coração pra coração. 
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 De Coração pra Coração 

Na força de uma canção  

Na cintonia de um amor  

Que ficou só na saudade  

E no pensamento por onde for. 

Uma saudade bandida que o tempo não levou. 

Me embarquei em um foguete  

E foguete não tem ré  

A marca da despedida  

Pega agente de repente  

Tudo me lembra nós dois  

E as lembranças entre a gente.  

Amor distante é fogo que consome  

É vento forte furacão  

Se o amor é real  

Com o tempo fica mais forte  

Quando o coração descobre que não é  

Simples paixão. 
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 Amor verdadeiro 

O coração não tem rédea  

Galopa feito cavalo  

Pelas florestas sem medo  

Quebrando todos os tabus  

Matando todos os desejos. 

A simplicidade do amor  

Não mede esforços para construir  

E eternizar sonhos de um casal  

Apaixonado.  

Se o amor é puro e verdadeiro,  vai além do tempo além da vida.  

Vence todos os obstáculos e cura todas as feridas.  

Não há distância,  nem barreiras  

Que impede de acontecer  

Quando o amor é verdadeiro  

E se entrega pra valer. 
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 Poema amor verdadeiro parte 2.

O coração não tem rédea 

Galopa feito um cavalo 

É veloz como um vento 

E forte como um furacão.  

Para o amor não tem distância 

Amor profundo e verdadeiro 

Que o tempo não destrói 

Nem as profundezas do mar 

Poderão levar para longe. 

O que estar no coração 

É eterno e jamais acaba 

Por mais que o destino nos separe

E a distância nos afaste 

Estamos fisicamente afastados 

E espiritualmente conectados. 

Porque é conexão de almas 

Que nem mesmo o tempo apaga.

Ah amor meu eterno amor

Como eu queria estar contigo agora seja a onde for.

Com você eu moraria em um 

Rancho velho a beira chão 

Tomaria banho no riacho 

Andaria a pé ou a cavalo 

De boa com a vida, sem preocupação 

Com você eu dormiria no chão 

E sussurrava no teu ouvido 

Pedindo pra tocar o violão. 

E juntos assistindo um filme 

Pra mim pouco importa 

Se é filme de romance , comédia 

Ou terror,  pois pra mim o que 

Importa é ter o teu amor.
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É por você que meu coração bate a mil.

Sou a pessoa mais apaixonada do meu Brasil 

E por mais que a vida e o destino 

Nos fez seguir caminhos diferentes 

Existe algo que ninguém consegue 

Tirar da gente. 

Ah se Existe? Existe sim 

Essa conexão,  é a força do amor 

Unida a uma forte paixão 

Que nos pegou de repente 

Interligando nossos corações 

Em um só coração. 
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 Para sempre vou te amar

Para sempre vou te amar 

Seja na terra ou no mar 

É amor além da vida  

Em todo tempo e lugar 

Seu sorriso me contagia  

Você é minha alegria  

Meu poema,  minha canção  

A fonte dos meus desejos  

Que mata todos os meus medos. 

Tua pele tem cheiro de chocolate  

Você me transmite felicidade  

Você é aquela pessoa especial  

Que me tocou na alma e no coração  

Com você eu sentir o amor mais 

Lindo que no mundo existe  

Não precisei de um toque,  nem de um abraço  

Pois apenas o seu olhar foi o suficiente pra mim fazer apaixonar.  

Quando se ama de verdade qualquer contato físico é irrelevante  

Diante de um sorriso contagiante e de  

Um olhar sincero. 
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 Voe nas asas da liberdade 

Amar também é saber se despreender  

E dizer eu queria voar com você  

Mas se não podes ser assim  

Voe livre sem mim.  

Voe nas asas da liberdade  

Livre como um passarinho  

Não  te obrigo á ficar 

Preso aqui nesse meu ninho 

Pois amar também é desejar  

Que o outro seja feliz  

E seguir seu caminho em frente  

Apenas agradecer a Deus e ao Universo  

Por ter apresentado a gente  

Quem entende o verdadeiro significado do verbo amar 

Sabe o que é também ser feliz  

Porque pra ser feliz não é  preciso tá junto  

A felicidade mora dentro da gente  

Escolhemos ser felizes e seguir em frente. 

Não guardamos mágoa nem rancor  

Apenas o que deve ser guardado são  

Lembranças de um grande amor.
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 Para se compreender a vida

No final há um dilema  

As letras desse poema 

Que constituem os meus versos  

Para se compreender a vida  

É preciso ter cautela  

A vida pode ser bela  

Mas nem sempre existe flores  

Que estão a nossa espera. 

Uma caixinha de surpresa  

Sempre espera por nós  

As vezes sentimos um vazio  

E nos vemos assim tão sós  

Isso se chama solidão  

É algo inusitado que chega sem avisar 

Todo ser humano passa por  

Momentos de batalha que chega de repente  

É preciso compreender a vida  

Vencer a luta e ir em frente. 

Com muita fé no coração  

Pedir a Deus a direção  

Que ele ilumine a gente.
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 Saudade.

A minha saudade tem nome 

O nome da minha saudade é você  

Passa o tempo , passa ano  

E eu não sei te esquecer. 

Amor que não se consome com o tempo 

Tempo que não apaga o amor. 

Trás de volta a minha saudade  

Nos entrega a felicidade  

E tira agente dessa dor. 
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